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REZUMAT 

 

Trăim într-o societate a experiențelor, o nouă etapă în dezvoltarea economică globală, 

subsecventă economiilor agrară, industrială și a serviciilor. În această societate, consumatorii 

doresc mai mult decât satisfacerea nevoilor (fie ele elementare sau elevate) prin consumul de 

bunuri și servicii. Aceștia sunt acum în căutarea a mai mult decât simple produse sau servicii, 

iar experiențele le îndeplinesc așteptările. 

Transformarea unui produs sau serviciu într-o experiență de neuitat reprezintă în 

majoritatea sectoarelor economice un mijloc de diferențiere față de concurență, o modalitate 

prin care companiile caută să țină pasul cu exigențele din ce în ce mai mari ale 

consumatorilor. Există, totuși, și activități economice a căror menire este chiar crearea de 

experiențe, cel mai evident exemplu fiind industria spectacolelor, dar la care se alătură și 

industria reprezentațiilor sportive, a parcurilor de distracții sau a jocurilor de noroc – un 

conglomerat de activități economice diverse ce pot fi cuprinse sub denumirea generică de 

sector al loisirului. 

Ceea ce face ca activități atât de diferite să poată fi considerate drept un tot unitar este 

faptul că toate răspund aceleiași nevoi a individului modern: nevoia de recreere. 

Eterogenitatea activităților ce compun sectorul loisirului este pe cât de naturală pe atât de 

necesară în societatea zilelor noastre în care oamenii caută să se diferențieze nu doar printr-o 

identitate individuală, ci și prin produsele și serviciile pe care și le achiziționează.  

Domeniul de cercetare al acestei lucrări este reprezentat de analiza unei subramuri 

specifice din cadrul sectorului loisirului, și anume: industria serviciilor recreative locale. Așa 

cum este definită aici, industria serviciilor recreative locale înglobează activitatea tuturor 

întreprinderilor cu scop lucrativ specializate în activități de furnizare de servicii artistice, 

culturale, sportive, distractive sau de jocuri de noroc și pariuri, inclusiv servicii de suport 

pentru astfel de activități, din cadrul unui teritoriu dat. 

Cercetarea derulată are ca scop efectuarea unei diagnoze asupra sectorului recreerii 

locale din România și formularea de recomandări privind posibile strategii de dezvoltare a 

acestui sector. În vederea atingerii obiectivului principal au fost adresate mai multe întrebări 

de cercetare pentru care s-a încercat oferirea unui răspuns, sau în unele cazuri doar 

deschiderea drumului către căutarea de răspunsuri prin cercetări viitoare: 

1. Ce este recreerea şi care sunt beneficiile acesteia? 

2. Se poate vorbi în România despre o industrie a recreerii? 
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3. Cum se situează din punct de vedere economic sectorul recreerii din România prin 

comparație cu alte state europene? 

4. Cum a evoluat sectorul recreerii locale în România și cum ar arăta viitorul acestui sector 

considerând parametrii actuali neschimbați? 

5. Care sunt caracteristicile cererii de servicii recreative din România și în ce măsură 

răspunde oferta actuală acesteia? 

6. Cum privesc reprezentanții industriei recreerii locale viitorul sectorului în care îşi 

desfăşoară activitatea? 

7. Ce strategii ar putea fi implementate în România în vederea dezvoltării sectorului 

serviciilor recreative locale comerciale? 

Pentru atingerea obiectivului principal au fost utilizate predominant metode cantitative 

de cercetare pornind de la nivel macroeconomic (analize la nivel de țară și analize între țări) și 

ajungând la nivel microeconomic (analize la nivelul întreprinderilor și al consumatorilor). 

Analizele macroeconomice realizate au ca fundament prelucrarea datelor statistice culese din 

surse secundare și includ: conceperea unui indice de eterogenitate care permite măsurarea 

gradului de specializare a țărilor privind oferta de servicii recreative locale, efectuarea de 

previziuni în baza unor analize longitudinale a seriilor cronologice, dar și verificarea 

existenței unei corelații între productivitatea muncii și utilizarea timpului liber.  

Analizele la nivel microeconomic au ca sursă rezultatele anchetelor cantitative pe bază 

de chestionar realizate pe durata studiilor. Asupra consumatorilor au fost efectuate trei 

anchete. Prima anchetă, realizată la începutul anului 2014, a vizat identificarea preferințelor 

consumatorilor. Cel de-al doilea sondaj, realizat în același an, a vizat identificarea factorilor 

care influențează alegerea furnizorilor de servicii recreative locale. Pornind de la rezultatele 

celor două anchete și ținând cont de limitările observate la efectuarea analizelor, în prima 

parte a anului 2016, a fost realizat un studiu integrat care a reluat principalele obiective ale 

celor două anchete și prin care s-a dorit surprinderea eventualelor diferențe în 

comportamentul consumatorilor sau, dimpotrivă, confirmarea tendințelor observate. 

Investigația directă asupra întreprinderilor a avut la bază tot o anchetă pe bază de chestionar și 

a vizat aflarea opinia reprezentanților mediului de afaceri asupra sectorului în care își 

desfășoară activitatea economică, adică cel al serviciilor recreative locale. 

Conținutul tezei este structurat în cinci capitole. Demersul de cercetare începe prin 

investigarea importanței studierii aspectelor legate de recreere și utilizarea timpului liber. 

Astfel, în primul capitol este explorat conceptul de recreere în general, iar apoi este prezentată 
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o scurtă incursiune asupra istoriei practicilor de loisir, urmând ca la final să fie evidențiată 

necesitatea recreerii în societatea contemporană. Următorul capitol face referire la delimitarea 

conceptuală a recreerii locale comerciale. 

Cel de-al treilea capitol deschide analiza asupra sectorului serviciilor recreative 

locale în România. În acest capitol este propus un indice care permite calcularea gradului 

relativ de specializare a unei țări în materie de servicii recreative locale. Analiza făcută pe un 

număr de 31 țări europene (printre care se numără și România) considerând orizontul de timp 

cuprins între 2004 și 2014, scoate la iveală un potențial de dezvoltare pentru sectorul 

serviciilor recreative locale din România, arătând o evoluție ascendentă moderată în 

intensitate și treptată începând cu anul 2008. Investigând modalități de dezvoltare a sectorului 

vizat, la finalul aceluiași capitol sunt prezentate strategii implementate în țări similare 

României care pot servi drept modele strategice pentru acest sector. 

Cel de-al patrulea capitol conturează diagnoza sectorului serviciilor recreative locale 

în România. Pentru început este prezentată evoluția principalilor indicatori macroeconomici 

referitori la sectorul recreerii locale și sunt efectuate previziuni referitoare la evoluția viitoare. 

În continuare este făcută o scurta incursiune asupra influenței factorilor macroeconomici în 

vederea explicării tendințelor evolutive observate anterior, iar apoi analiza se mută la nivel 

microeconomic, unde sectorul recreerii locale din România este examinat din perspectiva 

reprezentanților mediului de afaceri și a preferințelor consumatorilor. 

În final, cel de-al cincilea capitol concluzionează cercetarea realizată prin formularea 

de recomandări acționabile privind direcții și strategii de dezvoltare a sectorului serviciilor 

recreative locale în România pe baza rezultatelor obținute. Astfel, sunt prezentate 

perspectivele de dezvoltare a sectorului, posibile strategii în vederea atingerii acestui scop și 

estimarea impactului potențial al dezvoltării sectorului asupra populației. Incursiunea asupra 

pieței serviciilor recreative locale comerciale din România a avut ca rezultat identificarea a 

două dimensiuni privind direcțiile de dezvoltare a sectorului analizat. 

Pe de o parte, analiza factorilor externi – în care intră analiza macromediului, a 

mediului concurențial și a cererii – a condus la constatarea unor perspective de dezvoltare ale 

sectorului. Pe de altă parte, analiza factorilor interni evidențiază posibile strategii în vederea 

dezvoltării sectorului serviciilor recreative locale comerciale din România. 
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Model strategic pentru dezvoltarea sectorului serviciilor recreative locale 

 

 

Analiza macromediului implică identificarea factorilor externi a căror influență iese de 

sub controlul întreprinderilor din sector, iar din această categorie de factori fac parte cei 

politici, economici, sociali, tehnologici și ecologici. Macromediul are un mare impact asupra 

potențialului de dezvoltare. Fiind într-o etapă de creștere, situația economică actuală a 

României relevă un climat propice dezvoltării afacerilor. De asemenea, este aparentă o 

preocupare în creștere a statului român pentru susținerea activității întreprinderilor mici și 

mijlocii – reprezentând vasta majoritate în sectorul analizat – precum și o încercare de 

ameliorare a calității relației întreprinderilor cu autoritățile fiscale. Totuși, România se 

confruntă în prezent cu o relativă instabilitate politică, instalată după multiple dezechilibre 

înregistrate în ultimii ani. Susținerea autorităților, a organismelor non-guvernamentale și a 

investitorilor privați prin eforturi direcționate în mod specific asupra sectorului creează, însă, 

premise suplimentare pentru dezvoltarea sectorului. 
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Progresul tehnologic are un dublu impact asupra sectorului analizat: pe de o parte 

reprezintă motorul care a permis dezvoltarea industriei recreerii prin oferirea populației luxul 

timpului liber, iar pe de altă parte reprezintă o posibilă barieră în fața dezvoltării viitoare a 

sectorului ca urmare a generării unor comportamente solitare, individualiste. 

În timp ce macromediul influențează într-o măsură cvasi unitară întreprinderile care își 

desfășoară activitatea în cadrul sectorului recreerii locale, mediul concurențial este specific 

fiecărei ramuri și subramuri a sectorului analizat. În general, industria recreerii locale din 

România este o structură economică aflată într-o perioadă de creștere continuă și accelerată. 

Începând cu anul 2008, sectorul a arătat semne de expansiune atât în termeni absoluți dar și 

prin comparație cu alte industrii, în primul rând din perspectiva creșterii numărului de 

întreprinderi, iar previziunile arată o intensificare a concurenței în toate ariile serviciilor 

recreative, cu excepția domeniului jocurilor de noroc. 

Mai mult, deși numărul mediu de angajați din cadrul unei firme a rămas la un nivel 

relativ constant, datorită creșterii numărului de întreprinderi active, numărul lucrătorilor din 

sector este în continuă creștere, sectorul dublându-și cota în ocuparea forței de muncă la nivel 

național în perioada analizată. Cu toate acestea, anticipările privind numărul de salariați arată 

o oarecare stabilizare pentru perioada următoare. 

Evoluția favorabilă este reflectată și în evoluția sectorului în context european. 

Considerând drept etalon gradul de specializare al altor 30 țări europene, România a arătat, de 

asemenea, semne de creștere. Cu toate acestea, semnele de creștere sunt cuplate cu niște vești 

nu la fel de promițătoare. În primul rând, profitul industriei este doar marginal superior 

pierderii înregistrate. Mai mult decât atât, sectorul afișează o scădere a productivității 

personalului și o rentabilitate economică aproape nulă. Cu toate acestea, având în vedere că la 

sfârșitul anului 2014 rentabilitatea economică la nivel național a fost foarte scăzută, problema 

rentabilității economice pare a fi generalizată la nivelul întregii economii – operatorii 

economici dispun de posibilități limitate în degajarea de rezultate economice pozitive, în 

comparație cu resursele economice implicate în producția lor. 

Prin natura activităților economice desfășurate, sectorul recreerii locale presupune cu 

precădere atomicitatea ofertei. Numărul mare de agenți economici care operează în sector 

cuplat cu prevalența microîntreprinderilor și a celor de mici dimensiuni par să răspundă 

acestei cerințe. Dar, expansiunea sectorului, lipsită de o strategie pe termen lung, sustenabilă, 

nu poate conduce la creștere economică, la fel de bine precum succesul unei afaceri implică 

mai mult decât înființarea unei întreprinderi, fără a analiza în mod riguros oportunitățile de pe 

piață a priori. Noii jucători, precum și firmele actuale ar trebui să ia în considerare tendințele 
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în preferințele consumatorilor, precum și factorii care stau la baza alegerii unui furnizor 

specializat în activități de petrecere a timpului liber. 

Companiile trebuie să se asigure că pe piața căreia se adresează există cerere pentru 

serviciile pe care le oferă. Indiferent dacă este vorba despre o afacere la început de drum, de o 

întreprindere activă care nu obține randamentul scontat sau de o întreprindere bine ancorată 

din punct de vedere al profitabilității care dorește să țină pasul cu piața aflată într-o continuă 

transformare, aceasta este prima întrebare la care este necesară aflarea unui răspuns. 

Excepțional, întreprinderile inovatoare ghidate de antreprenori vizionari pot chiar crea 

anumite nevoi pentru consumatorii cărora se adresează, iar domeniul recreerii oferă 

posibilități nelimitate pentru inovație – tehnologia modernă creată inițial în scopuri industriale 

sau militare, adesea fiind adaptată pentru crearea unor noi resurse de loisir. 

Mai mult, activitățile recreative locale sunt prin excelență activități asociate 

experiențelor. Astfel, deși pentru fiecare dintre ele se pot găsi produse sau servicii de 

substituție, acestea neagă într-o măsură mai mică sau mai mare experiența activității autentice. 

În rândul activităților mai facil de substituit se numără cele de interpretare sau creație artistică, 

activitățile bibliotecilor și ale arhivelor, cele sportive indiferent de specificul lor și toate cele 

distractive. La polul opus se află activitățile de suport, cele de gestionare a diferitelor centre 

de recreere, precum și cele ale muzeelor, grădinilor zoologice, botanice sau a rezervațiilor 

naturale. Însă, deși potențialul de diferențiere prin crearea de experiențe memorabile este real, 

nu toate întreprinderile fructifică această nouă nevoie a populației – nevoia de a trăi 

experiențe, nu de a consuma produse și servicii. Important este ca deținătorii de afaceri din 

domeniul loisirului să înțeleagă oportunitatea ce li se ivește și să își adapteze oferta nevoilor 

societății contemporane. 

Segmentul țintă al activităților desfășurate în cadrul sectorului serviciilor recreative 

locale este reprezentat, în general, de clienți persoane fizice. Puterea de negociere a clienților 

crește cu cât oferta disponibilă este mai variată, ceea ce implică o amenințare mai mare pentru 

furnizorii din domeniul interpretării sau creației artistice, a serviciilor sportive și a celor 

distractive cu excepția parcurilor de distracții și a bâlciurilor care se găsesc într-un număr 

foarte mic. Activitățile care au drept clientelă alte întreprinderi implică un risc mai scăzut din 

perspectiva puterii de negociere a clienților, datorită existenței unui oligopol al ofertei.  

Analiza cererii de servicii relevă aspecte esențiale privind perspectivele de dezvoltare 

ale sectorului. Cel mai important aspect de observat este potențialul latent pe care industria 

analizată îl are la momentul prezent. Populația activă din România dispune de timp de 

recreere – este adevărat că volumul timpului liber scade o dată cu creșterea în vârstă (iar 
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principala cauză este, cu siguranță, înmulțirea responsabilităților), dar rezultatele studiului 

arată că nu există persoane care să nu dispună de un minimum de timp liber discreționar. 

De asemenea, cercetarea arată că nu există reprezentanți ai populației analizate care să 

respingă în totalitate participarea la activități recreative comerciale. Fiind activități liber alese, 

care produc plăcere participanților, cei care doresc să participe la o anumită activitate, adesea 

o și fac, deși generalmente nu cu frecvența dorită. Reversul acestui fapt este că atragerea unei 

participări aparținând altor segmente decât cele ce corespund profilului tipic pentru activitatea 

respectivă este foarte dificil de realizat. 

Nu în ultimul rând, alegerea unei întreprinderi drept furnizor de servicii recreative este 

făcută după un set de criterii destul de bine definit în comportamentul clienților. În timp ce 

factorii tipologici ai consumatorilor (vârstă, sex, venit, timp liber disponibil) influențează mai 

degrabă frecvența de participare la servicii recreative, participarea propriu-zisă este 

determinată de capacitatea furnizorilor de servicii de a îndeplini un set de condiții punctuale. 

Cei mai importanți factori sunt legați de serviciile propriu zise (calitatea serviciilor, calificarea 

personalului, prețul practicat). Siguranța locației și recomandările apropiaților urmează în 

importanță, în timp ce facilitatea de acces la locație nu este privită drept o prioritate de 

majoritatea consumatorilor, cu toate că și acestui factor îi este atribuită o importanță deloc 

neglijabilă. Privind un segment specific de consumatori, părinților le este înlesnită foarte mult 

participarea la activități recreative prin oferirea posibilității de a se implica în aceasta alături 

de copii. Îndeplinirea într-o cât mai mare măsură a criteriilor enunțate creează premisele 

atragerii unui număr mai mare de participanți, creșterea frecvenței de participare, și creșterea 

performanțelor economice, ca o consecință a acestora. 

Dezvoltarea sectorului depinde, în definitiv, de evoluția fiecărei întreprinderi în mod 

individual și a tuturor laolaltă. În vederea relevării unor posibile strategii de dezvoltare a 

sectorului, această lucrare propune o abordare pe verticală de jos în sus pornind de la trei 

direcții: strategia întreprinderii, colaborarea pe piață și definirea ofertei. Fiind îmbrățișate de 

fiecare întreprindere în parte, scopul dezvoltării globale, unitare și multilaterale a sectorului 

poate fi astfel atins. 

Calea spre succes în afaceri este fundamentată într-o strategie inspirată. Pornind de la 

alegerea modalității de finanțare a afacerii și dimensionarea corectă a investițiilor și 

concluzionând cu strategia de marketing, strategia întreprinderilor din sector trebuie să fie 

aleasă în mod responsabil. 
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Fiind un sector de servicii, personalul angajat definește în majoritatea cazurilor 

calitatea serviciilor oferite, astfel că recrutarea și formarea personalului reprezintă puncte 

cheie în evoluția viitoare a întreprinderilor. Fiind servicii adresate preponderent unei clientele 

locale, alegerea unei locații cu un vad bun, într-o zonă de interes pentru segmentul țintă poate 

oferi un beneficiu superior mixului clasic de marketing. Mai mult decât atât, în cazul 

activităților analizate recomandarea reprezintă un factor de convingere mai important decât 

promovarea printr-un mix de marketing clasic (materiale promoționale și alte mijloace mass-

media). Reprezentanții mediului de afaceri care își desfășoară activitatea comercială în 

domeniul recreerii au o atitudine optimistă referitoare la perspectivele de dezvoltare ale 

organizațiilor pe care le reprezintă, dar și asupra dezvoltării sectorului, în general. Deși 

subiectivă, opinia lor este fundamentată pe experiențe factuale și pare să fie aliniată cu 

previziunile macroeconomice realizate referitoare la evoluția sectorului. 

Colaborarea pe piață poate crea pentru întreprinderi un avantaj competitiv. În vederea 

dezvoltării sectorului, au fost considerate următoarele strategii (prezentate în ordine 

descrescătoare a complexității și dificultății de implementare): formarea de clustere, fuziunea 

organizațiilor, colaborarea trans-industrială sau folosirea comună a spațiului destinat 

desfășurării activității. 

Formarea de clustere presupune implicarea, pe lângă întreprinderile din sector, a 

universităţilor şi institutelor de cercetare (ca reprezentanți ai furnizorilor de soluţii inovative 

aplicabile nevoilor reale ale întreprinderilor din cluster) și a autorităţilor publice locale, 

regionale etc. Experienţa a arătat însă, că în România din cauza lipsei de cooperare dintre cele 

trei entități anterior menționate, este adesea necesară medierea colaborării prin intermediul 

firmelor de consultanţă specializate în domeniul transferului tehnologic şi al inovării sau prin 

cel al centrelor de transfer tehnologic, implicând astfel o a patra parte în implementarea 

acestei strategii. 

Fuziunea organizațiilor având aceeași activitate principală ajută la consolidarea 

poziției pe piață și facilitează obținerea de avantaje fiscale. Deși această strategie reprezintă 

adesea soluția adoptată de întreprinderile în incapacitate de plată (mai degrabă recurgând la un 

proces de absorbție), ea poate funcționa drept pârghie pentru obținerea unui surplus de 

avantaje și de întreprinderile care realizează un volum al vânzărilor inferior celui dorit (prin 

contopirea unui număr de întreprinderi în vederea creării unei noi entități economice). 

Colaborarea trans-industrială face referire la prestarea de servicii din domeniul 

recreerii în cadrul unor industrii cu scop de activitate diferit. Exemple de astfel de colaborări 

sunt înțelegerile făcute între corporații și sălile de fitness (de exemplu, corporațiile pot oferi 
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angajaților abonamente la o sală de fitness), între universități și artiști (de exemplu, 

universitățile pot încuraja afișarea operelor de creație artistică în spațiile frecventate de 

studenți), între producători de bunuri de larg consum și furnizori de servicii distractive (de 

exemplu, producătorii de dulciuri pot face înțelegeri mutual benefice cu deținătorii de parcuri 

de distracții: producătorii pot organiza tombole cu premii constând în bilete de intrare, în timp 

ce în parcul de distracții pot fi promovate dulciurile producătorului) ș.a. 

Cea mai simplă și mai puțin invazivă formă de colaborare avută în vedere pentru 

dezvoltarea sectorului recreerii locale presupune utilizarea comună a spațiilor pentru 

desfășurarea activității, cheltuielile aferente fiind astfel împărțite. Astfel, o sală de sport 

polivalentă poate fi folosită de mai multe cluburi sportive, o arenă sportivă poate fi închiriată 

pentru organizarea de reprezentații artistice, o sală de cazinou de asemenea. 

Definirea strategiei, ultimul dintre cei trei factori intrinseci considerați în modelul de 

dezvoltare conceput, ar trebui să oglindească preferințele consumatorilor, care reprezintă 

ultimul dintre cei trei factori externi prezentați. Găsirea unei nișe de piață caracterizată de o 

cerere neacoperită de ofertă permite unei întreprinderi obținerea unui profit sigur cel puțin pe 

perioada în care concurența este slabă. Chiar și odată cu intensificarea concurenței, acele 

întreprinderi conectate la realitatea pieței care au fost printre primele să observe nișa 

respectivă pot beneficia de avantajele experienței acumulate și statutul de pionieri în domeniu 

pentru menținerea poziției competitive. 

Diversificarea serviciilor nu reprezintă o strategie antagonică celei menționate 

anterior, adică, găsirea unei nișe de piață. Lărgirea portofoliului de activități reprezintă pentru 

întreprinderi o extindere a activității pe orizontală și are ca efect creșterea cotei de piață. 

Alegerea modalității de comunicare cu actualii și potențialii clienți face parte din 

strategia de poziționare a companiei. Ținând cont de caracteristicile segmentului de piață 

căruia își adresează cu precădere serviciile, o companie poate adopta o abordare prietenoasă, 

una rebelă sau poate întruchipa o personalitate mai sobră, de dominare. Definirea 

personalității unei întreprinderi trebuie să fie coerentă cu strategia propusă, iar un model 

utilizat de multe companii de succes este poziționarea întreprinderii prin crearea unui arhetip 

de personalitate – de exemplu, pe baza celor 12 arhetipuri definite de psihologul Carl Jung în 

1919, care au fost transpuse în lumea marketingului de Margaret Mark în anul 2001. 

Toate eforturile privind definirea ofertei de către întreprinderile din sectorul recreerii 

locale trebuie, bineînțeles, să fie completate de o atentă observare a evoluției cererii, astfel 

încât oferta să fie constant reîmprospătată pentru a ține pasul cu schimbările în preferințele 

consumatorilor. 
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În afara beneficiilor de natură economică pe care dezvoltarea sectorului recreerii locale 

le poate aduce, practicile de loisir aduc și ele, în mod incontestabil, beneficii resimțite în mod 

direct de populație. În primul rând, recreerea are potențialul de restaurare a capacităților 

fizice, mentale și spirituale. În plus, practicile recreative regenerează forța de muncă. Nu 

poate fi negat faptul că petrecerea unor perioade lungi de timp muncind crește volumul 

muncii prestate, dar reduce productivitatea. După un anumit prag, lucrul prelungit nu 

generează doar scăderea drastică a productivității, ci limitează și timpul liber discreționar al 

persoanei în cauză, negând astfel posibilitatea de refacere a capacității de muncă. 

Pe lângă efectul de relaxare și restaurare, elemente esențiale ale calității vieții, 

îmbunătățirea productivității muncii generează prosperitate din punct de vedere economic, iar 

prosperitatea economică îmbunătățește și mai mult calitatea vieții. 

Creșterea calității vieții permite implicarea în mai multe practici recreative, iar 

utilizarea fructuoasă a timpului de loisir determină îmbunătățirea calității vieții. Astfel, se 

poate vorbi despre o dublă determinare: nu doar recreerea determină îmbunătățirea calității 

vieții, dar și dezvoltarea sectorului depinde de deschiderea populației spre a participa la 

activități recreative. 

Pe scurt, cercetarea arată că industria recreerii locale din România este o structură 

economică aflată într-o perioadă de creștere atât prin comparație cu alte industrii din țară, cât 

și în context european. Cu toate acestea, sectorul analizat este marcat de anumite neajunsuri, 

cauzate, printre altele, și de lipsa unei strategii unitare care să guverneze modul curent de 

funcționare a sectorului. Direcțiile de dezvoltare concepute propun o abordare de jos în sus – 

în care efortul individual al fiecărei întreprinderi poate conduce la efectul cumulativ de 

dezvoltare a industriei analizate. Mai mult, necesitatea adoptării unor strategii adecvate nu 

apare doar din prisma avantajelor economice pe care le poate genera, ci și din perspectiva 

beneficiilor pe care o ofertă de servicii recreative adaptată cerințelor curente din piață le poate 

aduce asupra calității vieții populației. 

Prezenta cercetare are, bineînțeles, anumite limite. Fiind utilizate preponderent metode 

cantitative de analiză și interpretare a datelor, principalele limite sunt asociate de utilizarea 

eșantioanelor. Numărul redus de elemente de analiză, reticența persoanelor fizice și mai ales a 

reprezentanților mediului de afaceri de a răspunde anchetelor realizate, nedistribuirea 

uniformă a chestionarelor astfel încât eșantionul să fie reprezentativ pentru populația studiată 

și părtinirea recrutării de utilizatori de mijloace moderne de comunicații (cauzată de 

distribuirea online a chestionarelor) reprezintă cele mai importante constrângeri asupra 

cercetării. 
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În efectuarea previziunilor macroeconomice, principala limitare a fost dată de 

întinderea seriei de timp considerate. Deoarece în anul 2008 a fost modificat nomenclatorul 

CAEN, s-a pierdut comparabilitatea cu statisticile anterioare. Astfel, vizând omogenitatea 

datelor, s-a realizat un compromis asupra perioadei de analiză. 

Cercetarea întreprinsă nu poate fi considerată drept exhaustivă asupra domeniului 

studiat, ci a avut ca scop realizarea unor anchete și analize pertinente a temelor studiate. 

Pornind de la metodele de analiză utilizate, cercetările cantitative realizate pot fi extinse 

asupra unor eșantioane mai numeroase, reprezentative pentru diferite segmente de 

consumatori, areale geografice sau extinse pentru realizarea de analize comparative între țări. 

De asemenea, pe baza informațiilor colectate în anchetele realizate pot fi aplicate noi 

metode de analiză pentru obținerea de noi rezultate și pot fi testate noi ipoteze. În plus, în 

cazul analizelor bazate pe cuantificarea influențelor unor factori asupra fenomenului analizat 

(cum este cazul indicelui de specializare propus, a analizei de cluster realizate, a cuantificării 

influenței factorilor de oportunitate asupra frecvenței de participare sau a identificării 

factorilor care influențează comportamentul de alegere a unui furnizor), lista factorilor luați în 

considerare poate fi extinsă pentru obținerea unor rezultate mai robuste. 

Rezultatele prezentei cercetări (cât și cele ale potențialelor ext inderi viitoare ale 

cercetării), fiind transpuse în recomandări acționabile, pot face obiectul unor programe 

implementate de stakeholderii din sectorul recreerii locale (întreprinderi, ONG-uri, autorități, 

investitori etc.) pentru inițierea de programe și strategii în vederea dezvoltării sectorului 

serviciilor recreative locale comerciale din România. 
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